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Anotace 
Tato bakalářská práce pojednává o životních pojištění  konkrétních finančních institucí 

a jejím cílem je porovnat  vybraný pojistný produkt, následně vyhodnotit jeho silné, 

slabé stránky vůči trhu i potenciálním klientům. Stěžejní firmou bude ING Životní 

pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku a klíčovými pojistnými produkty bude

investiční životní pojištění Investor Plus. Analýzou zjistím, v čem má mnou zvolený 

produkt nevýhody oproti konkurenčním produktům a navrhnu jeho zlepšení 

(optimalizaci) tak, aby se stal na trhu konkurenceschopnějším a klientům 

prospěšnějším.

Anotation
This bachelor thesis discuss about life insurances of specific financial institutions and 

its goals is confront specific insurance product, then evaluace its strong and weak 

qualities against market and potential clients. Main copany will be ING Životní 

pojišťovna N.V, pobočka pro Českou republiku and key-account insurance product will 

be investment life insurance Investor Plus. By analyse I am going to find out 

disadvantages of my produkt against competitor´s products and I will propose its 

improvement (optimalization) to be more able to compete and more useful for clients.

Klíčová slova
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ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Každý z nás se jistě setkal s pojmem životní pojištění. Ne každý životní pojištění má a 

ne každý ví, proč by ho měl mít. Naše finanční instituce nám nabízejí spoustu produktů, 

které nám nabízejí prostředníctvím televize, tiskovin nebo finančních poradců. Jsme 

těmi informacemi často přesyceni a když nás navštíví již zmiňovaný finanční poradce, 

leckdy ho ledabyle odbydeme a nedáme mu šanci ani prostor k tomu, aby nám mohl 

nabídnou takový produkt, který nám bude opravdu prospěšný.

Životní pojištění obecně by se dalo charakterizovat jako komplexní program pro řešení 

nepředvídatelných situací, které mohou v našem životě nastat. Nikdy nevíme, co vše se 

může stát a jaké nástrahy nám život nachystá. Životní pojištění umožňuje finanční 

zajištění nás i našich blízkých i v těch nejtěžších chvílích života.

Smyslem životního pojištění je pojistná ochrana pojištěné osoby a osob na něm 

finančně závislých. V případě pojistné události (úmrtí, závažné onemocnění, plný 

invalidní důchod a další) pojišťovna vyplatí pojištěnému, popř. osobě uvedené ve 

smlouvě pojistné plnění. Tím je pojistná částka nebo kapitálová hodnota (u 

kapitálových a investičních pojištění). U rizikových pojištění není spořící složka a 

plněním je pouze pojistná částka.

Společnost ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku jsem si 

vybrala proto, že má celosvětově silné postavení mezi finančními institucemi a její 

produkty jsou každý rok oceňovány prestižní cenou „Zlatá koruna“. Z široké nabídky 

produktů jsem si vybrala životní pojištění  Investor Plus. Jedná se o investiční životní 

pojištění, které se stává čím dál víc populárnější.  Klient si zvolí investiční strategii, 

která mu vyhovuje (dle investičního dotazníku) a  investuje např. do akcíí nejen v České 

republice, ale i v zahraničí.
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Cílem bakalářské práce je návrh na zlepšení pojistného produktu společnosti ING 

Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, a to investičního životného 

pojištění Investor Plus. Všechny složky mnou zvoleného životního pojištění budu 

porovnávat s investičními životními pojištěními konkurenčních společností. Analýzou 

zjistím, kde jsou slabé stránky a pokusím se navrhnout zlepšení (oprimalizaci), aby 

vyhovoval více klientům a stal se tak výraznějsím v konkurenčním boji.

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



11

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Pojišťovnictví je odvětví národního hospodářství, které se zabývá poskytováním 

pojistné ochrany a úhradou škod vzniklých na základě nahodilých událostí. 

Pojišťovnictví tak plní roli stabilizátoru ekonomické úrovně podniků a životní úrovně 

obyvatelstva.

Pojišťovnictví zaujímá přední postavení v tržní ekonomice každěho státu. Je 

nepostradatelnou součástí moderní společnosti a jejího ekonomického života, ve kterém 

plní řadu významných úkolů. Kromě jiného neutralizuje realizaci rizik občanů, 

domácností, firem a podnikatelů.

V hospodářské praxi v České republice rozlišujeme dva různé pojišťovací systémy. 

Prvním je systém sociálního pojišťovnictví s přímou účastí státu. Jedná se zde o 

poskytování určité jednotné pojistné ochrany v oblasti sociálního zabezpečení a 

pojištění (tj. zdravotní, nemocenské, úrazové a důchodové), které je zajišťované 

veřejnoprávními institucemi nebo fondy pod plnou kontrolou státu. Druhý systém je 

založen na komerčních principech a je realizován komerčními pojišťovnami, které 

poskytují pojistnou ochranu a nabízí pojištění různých rizik. Z hlediska ekonomického 

je podstatou pojištění tvorba rezerv z pojistného sloužící k úhradě vzniklých potřeb a 

části škod, které postihnou pojištěné z nahodilých událostí.1

Životní pojišťovny působí na našem trhu již téměř dvě století. Počátky lze datovat

k začátku 19. století, kdy na našem trhu začaly působit rakouské pojišťovny. Od 

poloviny

19. století vznikaly české pojišťovny. Vzhledem k tak dlouhé době působnosti můžeme

říci, že životní pojišťovny jsou tradičními finančními institucemi působícími na našem

území.

Rok 2004 byl ve znamení vstupu Česko republiky do Evropské unie. Tento mezní 

okamžik v dějinách naší země se samozřejmě dotkl i pojišťovnictví. Tento obor musel 

                                               
1 ČEJKOVÁ, V. a MARTINOVIČOVÁ, D., Pojišťovnictví (str.101).
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projít legislativní změnou pojistného práva spějícího k harmonizaci našeho pojistného 

trhu s jednotným pojistným trhem Evropské unie. Tyto změny se týkají i působení 

pojišťoven se sídlem v jiném státě Evropské unie na území České republiky. Dále došlo 

k legislativním změnám upravujícím pojistnou smlouvu, zprostředkovatelskou činnost, 

atd.2

Legislativu pojišťovnictví v Čské republice upravuje:

o Zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),

o Zákon č. 377/2005 Sb. o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními 

a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a 

obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech),

o Zákon č. 38/2004 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona 

(zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných 

událostí),

o Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o pojistné smlouvě).

1.1 Charakteristika pojištění a jeho klasifikace

Z právního hlediska je pojištění závazkovým právním vztahem, v němž mají účastníci 

rovné postavení. Pojištění je zároveň vztah, ve kterém pojišťovna na sebe přebírá 

závazek, že pojištěnému uhradí újmu, která mu vznikla ve smyslu pojistných podmínek. 

Právní vztah vzniká mezi pojistníkem či pojištěným a pojistitelem.

                                               
2 ČEJKOVÁ, V. a MARTINOVIČOVÁ, D., Pojišťovnictví (str.101).
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Pojištění samo o sobě nezabrání žádnému riziku, ale může přispět k zabezpečení určité 

náhrady, jím způsobené ztráty.

Pojišťovny nabízejí a realizují množství pojištění, které je třeba třídit, rozdělovat a 

klasifikovat podle různých kritérií. Klasifikace a třídění umožňuje lepší orientaci 

v pojistných produktech, pojistných odvětvích a jednotlivých pojištěních.

Pojištění může vznikat v několika formách jako:

 smluvní pojištění

o dobrovolné (subjekt se pojišťuje na základě svého uvážení),

o povinné (vymezené subjekty, fyzické i právnické osoby, jsou povinny na 

základě právních předpisů sjednat pojistnou smlouvu),

 zákonné pojištění (uzavřít povinné ručení, neboli zákonné pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, je základní povinností každého majitele 

motorového vozidla. Stanovuje tak zákon, který v současnosti upravuje novela o 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Podle způsobu tvorby rezerv se pojištění rozlišují na:

 riziková pojištění (pojištění, která kryjí pouze rizika. Pojistnou událostí je smrt 

klienta. Po skončení pojistné doby končí pojistná ochrana, pojištění zaniká.),

 rezervotvorná pojištění (pojistnou událostí je smrt pojištěného nebo dožití. 

V případě smrti klienta je vyplacená sjednaná pojistná částka. Při dožití je 

vyplacená vytvořená rezerva. Rezervotvorná pojistka kryje rizika klienta a 

v průběhu pojistné doby se vytváří rezerva, která je vyplacena při dožití. 

Rezervotvorná pojištění dělíme na kapitálové a investiční pojištění. U 

kapitálových životních pojistek je garantovaná pojistná částka pro případ smrti i 

pro případ dožití. U investičních životních pojistek je garantovaná pojistná 

částka pouze pro případ smrti. Při dožití je vyplacená aktuální hodnota fondu.).
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Podle předmětu pojištění:

 pojištění majetku (pojištění movitého i nemovitého majetku, např. pojištění 

domácnosti, bytu, chaty atd.), 

 pojištění osob (životní, úrazové, veřejné zdravotní a soukromé zdravotní 

pojištění),

 pojištění odpovědnosti za škodu (povinné ručení)3

1.2 Pojistný trh v České republice

Pojistný trh je významným segmentem finančního trhu. Pojistný trh funguje na principu 

shromažďování a rozdělování peněžních prostředků, a to do rezerv, které se 

v pojišťovnictví vytváří pro případ úhrady náhodných potřeb a nelze tudíž předem určit, 

zda budou použity na spotřebu či akumulaci.

Pro pojistný trh je charakteristické, že se na něm střetává nabídka a poprávka po 

pojistné ochraně. O své budoucí klienty se tady uchází pojistitelé, zajistitelé a 

zprostředkovatelé. Stranu poptávky představuje různorodá skupina fyzických osob, 

právnických osob a sdružení.

Dalším specifikem pojistného trhu je i to, že na rozdíl od ostatních trhů nebývá 

soustředěný na určité místo, ale jde spíše o síť komerčních pojišťoven, pojišťovacích 

zprostředkovatelů a zajistitelů na různých místech ekonomiky.

Na pojistném trhu tedy působí a ovlivňují jej:

- stát, prostřednictvím právních norem a dozoru v pojišťovnictví,

- pojistitelé,

- pojistníci a pojištění,

- zprostředkovatelé pojištění,

- zajistitelé,

- a různé poradenské společnosti.4

                                               
3 MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví (str. 16 až 27).
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Chceme-li znát vývoj základních pojistných ukazatelů, pak statistiky můžeme nalézt na

webových stránkách České asociace pojišťoven (www.cap.cz). 

Asociace je vzájemným sdružením tuzemských komerčních pojišťoven, jejichž podíl 

členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v České republice je

98%. Z tohoto hlediska je asociace v podstatě reprezentantem českého pojišťovnictví.5

V současné době sdružuje Česká asociace pojišťoven 29 řádných členů (pojišťovny 

podnikající na území České republiky v souladu se zákonem o pojišťovnictví) a 2 členy 

se zvláštním statutem (specializovaná sdružení pojišťovacích odborníků a dále 

právnické osoby, jiné než pojišťovny, působící v komerčním pojišťovnictví a zřízené 

podle zvláštních zákonů).6

Na českém pojistném trhu se vyskytuje velké množství pojišťoven. V jejich portfoliu 

můžeme nalézt životní pojištění, neživotní pojištění, pojištění domácností, povinné 

ručení atd. Pro mou práci je stěžejní investiční životní pojištění, a proto v následujících 

řádcích uvádím výčet pojišťoven, které umožňují klientům si toto pojištění sjednat:

- AEGON Pojišťovna, a.s.;  

- Allianz pojišťovna, a.s.; 

- Aviva životní pojišťovna, a.s.; 

- AXA životní pojišťovna a.s.; 

- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; 

- Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.; 

- ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB; 

- Generali Pojišťovna a.s.; 

- Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.; 

- ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku; 

- Komerční pojišťovna, a.s.; 

- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; 
                                                                                                                                         
4 MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví (str. 79)
5 http://www.finance.cz/pojisteni/statistika/predepsane-pojistne/2008/
6http://www.cap.cz/ZobrazFolder.aspx?folder=Lists%2fMenu+Verejneho+webu%2f%c4%8clenov%c3%
a9
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- POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.; 

- Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group; 

- PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. (AMCICO AIG 

Life);

- UNIQA pojišťovna, a.s.; 

- VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.; 

- Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.7

                                               
7http://www.cap.cz/ZobrazList.aspx?item=KONTAKTY_CLENOVE_CAP&zobrazeni=pro+web+%c4%
8dlensk%c3%a9+poji%c5%a1%c5%a5ovny
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2 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A JEHO VÝZNAM

Životní pojištění slouží k ochraně klienta při nepředvídatelných událostech. Dále slouží 

k zabezpečení osob, které jsou na klientovi závislé. Je to instrument, pomocí kterého lze 

vytvářet i rezervy pro plánované i očekávané události (např. vstup dítěte do života, 

důchod).

2.1 Charakteristika životního pojištění

Nejhorší je ztratit někoho blízkého a zároveň se dostat do tíživé životní situace. Životní 

pojištění umožňuje finanční zajištění nás a našich blízkých i v těch nejtěžších chvílích 

života. Avšak je také správnou volbou pro radostné okamžiky, jako je narození dítěte, 

pro zajištění vzdělání  dětí nebo pro naspoření prostředků na zabezpečení životního 

standardu v důchodovém věku.

Díky životnímu pojištění má každý klient možnost:

   - bezpečně a výhodně investovat své peníze,

   - získat co největší státní podporu formou úlev na daních,

   - zajistit sebe a své nejbližší,

   - vytvořit si do budoucna dostatečnou finanční rezervu.8

Životní pojištění je pojistné odvětví, které se orientuje na pojištění rizika dožití nebo 

úmrtí. Jeho charakteristickým rysem je, že v každém případě komerční pojišťovna 

vyplatí pojistné plnění. Základním principem pojištění je vyplatit dohodnutou pojistnou 

částku v případě, že se pojištěný dožije data konce pojištění, resp. data zvlášť 

dohodnutého v pojistné smlouvě, nebo při předčasném úmrtí.9

                                               
8 http://zivotni-pojisteni.deni.cz/zivotni-pojisteni-ve-zkratce.html
9 ČEJKOVÁ, V. a MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví (str. 50).
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2.2   Druhy životních pojištění

V rámci životních pojištění lze v České republice sjednat:

- Pojištění pro případ smrti nebo dožití,

- Pojištění pro případ smrti,

- Trvalé pojištění pro případ smrti,

- Kapitálové životní pojištění,

- Pojištění pro děti a mládež,

- Investiční životní pojištění,

- Důchodové pojištění.

Pojištění pro případ smrti nebo dožití:

U tohoto typu životního pojištění je možné uzavřít pojištění na libovolně vysokou 

pojistnou částku s dobou placení 10, 15 a více let. Poj. částka je plněna v případě smrti 

v době platnosti pojištění nebo při dožití konce pojištění. V případě přiznání plného 

invalidního důchodu (PID) je pojištěný zproštěn od placení pojistného, přičemž 

pojištění pokračuje v původním rozsahu až do konce původně sjednané doby.9

Pojištění pro případ smrti:

Nejčastěji je toho pojištění využíváno podnikateli, neboť některé bankovní instituce 

podmiňují poskytnutí úvěru uzavřením tohoto pojištění. Pojištění lze sjednat na dobu 5, 

10, 15 let a déle. Nejvyšší pojistná částka není omezena.9

Trvalé pojištění pro případ smrti

Je to druh pojištění, který se sjednává pouze  pro určitý počet let. Poj. částka bude 

vyplacena v případě smrti pojištěného i po uplynutí doby placení pojistného, resp. 

v případě dožití se určitého sjednaného věku.9

Kapitálové životní pojištění

Poskytuje výhodné moderní životní pojištění a též dobrou finanční investici. Poskytuje 

též nejvyšší pojistnou ochranu s nárůstem kapitálové hodnoty. Vložené peněžní 

prostředky přináší i podíly na zisku, které jsou připisovány k produktům kapitálového 

životního pojištění. Toto pojištění zahrnuje kombinaci pojistné ochrany s různými 
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variantami investování a s různou dobou výplaty pojistných plnění a množství 

připojištění dalších rizik.9

Investiční životní pojištění

Představuje spojení pojištění a dlouhodobého spoření. Poskytuje účinnou ochranu před 

individuálními riziky a umožňuje připojištění dalších rizik. Peněžní prostředky z tohoto 

pojištění se v průběhu pojistné doby zhodnocují prostřednictvím různých nástrojů a 

finančních fondů na finančním trhu.9

Důchodové pojištění

Je to vlastně pojištění na dožití se sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné 

částky. V rámci důchodového pojištění se uskutečňuje výplata různých druhů důchodů 

(starobní, invalidní, sirotčí, vdovský, vdovecký, důchod rodičů, důchod druha a družky, 

důchod sourozenců apod. O tom, jaký důchod se v rámci důchodového pojištění uplatní, 

rozhoduje pojistník tím, že volí ve prospěch koho důchodové pojištění sjedná. Lze 

sjednat výplatu základního důchodu, důchodu pro pozůstalé a dočasného důchodu. 

Důchodové pojištění má doplnit důchody poskytované jako dávky sociálního 

zabezpečení ze systému sociálního pojištění řízeného státem. Pojistné plnění se může 

vyplácet buď formou pravidelného důchodu (renty) nebo jednorázově od určitého 

sjednaného věku pojištěného.10

Produkty odvětví životního pojištění jsou specifická v tom, že komerční pojišťovna 

zkoumá zdravotní stav osob přijímaných do pojištění. Pojišťované osoby vyplňují 

zdravotní dotazníky a komerční pojišťovna zkoumá výpisy ze zdravotní dokumentace, 

vypracované praktických lékařem pojištěného, a zejména u vysokých pojistných částek 

zajistí i podrobné lékařské vyšetření včetně testu HIV.

Některé komerční pojišťovny nepřijímají do pojištění osoby postižené některými druhy 

chorob, např. anginou pectoris, cukrovkou apod., jiné tyto osoby pojišťují, avšak za 

zvýšené pojistné.

                                               
10 ČEJKOVÁ, V. a MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví (str. 50 až 52).
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Do pojištění pro případ dožití, smíšených a důchodových pojištění je obvykle 

zakomponováno tzv. zproštění od placení pojistného v případe plné invalidity 

pojištěného (většinou je uznávána invalidita v důsledku nemoci až po dvou letech trvání 

pojištění, při úrazu ihned od počátku pojištění). Invalidní klient zůstává dále pojištěn, 

ale pojišťovna platí pojistné za něho.11

2.3 Úspory na dani v rámci životního pojištění v České republice

Klienti, kteří mají uzavřené životní pojištění, mají nárok na daňové zvýhodnění. A to 

jak oni, tak i zaměstnavatel, který přispívá svému zaměstnanci na toto pojištění. Po 

daňové reformě, tj. po 1. lednu 2008, jsou v platnosti zákonná ustanovení o daňových 

výhodách pro fyzické osoby, které sjednají soukromé životní pojištění nebo penzijní 

připojištění a zaměstnavatele, kteří svým zaměstnancům na tyto produkty přispějí. 

Podmínkou uplatnění daňových výhod je výplata pojistného plnění nejdříve po 60 

kalendářních měsících trvání pojištění a současně nejdříve v kalendářním roce dosažení 

věku 60 let. U životního pojištění dále minimální pojistná částka 40.000,- Kč pro 

pojistné doby 5 - 15 let a minimální pojistná částka 70.000,- Kč pro pojistné doby 16 a 

více let. Tyto minimální pojistné částky se neuplatňují u investičního životního 

pojištění.12

A)   Úspory na dani  pro fyzické osoby

Každý, kdo zaplatí pojistné za soukromé životní pojištění v daném zdaňovacím období 

a jeho pojistná smlouva splňuje podmínky uplatnění daňových výhod, má možnost si 

zaplacené pojistné odečíst od základu daně (maximálně však 12.000,- Kč ročně). 

Úspora na dani z příjmů tak může činit až 1.800,- Kč za rok.

                                               
11 ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví (str.49).
12 DAŇOVÉ ZÁKONY 2008 PO DAŇOVÉ REFORMĚ Z ŘÍJNA 2007. Ostrava 2007, ISBN: 978-80-
7208-647-4
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B) Úspory na dani  pro zaměstnance, kterým přispívá zaměstnavatel

Pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění 

a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance jsou osvobozeny od 

daně z příjmů fyzických osob (tj. od zdanění na straně zaměstnance) do celkové výše 

24.000,- Kč ročně. Nezáleží na tom, v jakém poměru na příslušný produkt 

zaměstnavatel přispívá. 

C)  Úspory na dani  pro zaměstnavatele

Pojistné nebo příspěvky, které zaměstnavatel zaplatí na soukromé životní pojištění nebo 

penzijní připojištění zaměstnance ve zdaňovacím období nebo jeho část, je daňově 

uznatelným nákladem, a to od 1. ledna 2008 bez jakéhokoliv limitu stanoveného (např. 

jako v minulosti) za zdaňovací období. Jako daňově uznatelný náklad může 

zaměstnavatel hradit i jiná pojištění zaměstnanců, např. riziková (hrazené pojistné musí 

mít ve smyslu zákonné úpravy u zaměstnavatele charakter nákladu vynaloženého "na 

sociální podmínky zaměstnanců"). Podmínkou daňové uznatelnosti pojistného v 

nákladech zaměstnavatele je pouze existence nároku zaměstnanců vyplývající z jeho 

uvedení ve vnitřním předpisu zaměstnavatele nebo v kolektivní smlouvě (všeobecně), 

anebo v pracovní nebo jiné smlouvě (pro konkrétního zaměstnance).

D) Osvobození od placení sociálního a zdravotního pojištění

Příspěvky zaměstnavatele na soukromé životní pojištění jeho zaměstnanců (nejsou-li 

vázány na výkon práce) jsou osvobozeny od placení pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění, jak na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele, a to do maximální výše, v níž 

je pojistné na soukromé životní pojištění, resp. příspěvek na penzijní připojištění 

osvobozen od daně z příjmů zaměstnance (tj. 24 000 Kč ročně). I příspěvky 

zaměstnavatele vyšší než 24 000 Kč ročně na jednoho zaměstnance mohou být daňově 

uznatelným nákladem zaměstnavatele, avšak nebudou již osvobozeny od daně z příjmů 

u zaměstnance, a budou tak podléhat platbě sociálního i zdravotního pojištění, a to jak 

na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance.
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E) Odečtení nezdanitelných částek ze základu daně

U zaměstnance je podmíněno tím, že předloží každoročně nejpozději do 15. února 

následujícího po uplynutí zdaňovacího období svému zaměstnavateli (plátci daně) 

smlouvu o soukromém životním pojištění a potvrzení pojišťovny o pojistném jím 

zaplaceném na soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období. Nárok u 

penzijního připojištění se prokazuje stejným způsobem. Fyzické osoby, které jsou 

povinné podat daňové přiznání (OSVČ a další), prokazují nárok stejným způsobem, ale 

uplatňují jej v rámci svého daňového přiznání.

F) Zánik nároku na úspory na dani

Při nedodržení zákonem stanovených podmínek pro soukromé životní pojištění zaniká 

nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně (tj. vlastního pojistného 

hrazeného a uplatněného poplatníkem, netýká se zaměstnanců v souvislosti s pojistným 

placeným pouze zaměstnavatelem za zaměstnance). Poplatník je v takovém případě 

povinen sám podat daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti 

došlo, a uvést v něm jako příjem částky, o které mu byl za dobu trvání pojištění z 

důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen.13

                                               
13 http://www.riskmotive.cz/danovky.htm
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ING ŽIVOTNÍ 

POJIŠŤOVNA N.V., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

Finanční skupina ING (Internationale Nederlanden Group) vstoupila na český trh v roce 

1991. Od počátku svého působení patří mezi leadery ve všech oblastech, v nichž v 

České republice působí - konkrétně v pojišťovnictví, bankovnictví, správě aktiv, 

podílových fondech a oblasti penzijního připojištění.

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku poskytuje špičkový servis 

jak individuálním, tak i korporátním klientům. Privátní klientele ING Životní 

pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku nabízí širokou škálu produktů 

životního pojištění, penzijní připojištění, podílové fondy, hypotéky nebo spořicí účet 

ING Konto, který dosahuje výjimečného zhodnocení na českém trhu. Právnickým 

osobám nabízí komplexní servis v oblasti komerčního a investičního bankovnictví a 

program zaměstnaneckých výhod Employee Benefits, mezi její klienty patří celá řada 

významných mezinárodních i českých společností.14

V roce 1992 získala ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

(tehdy Nationale-Nederlanden) jako vůbec první zahraniční společnost po pádu 

komunismu v České republice licenci k uzavírání pojistných smluv. Dnes se s 12,5 % 

podílem řadí na špičku mezi poskytovateli životního pojištění na českém trhu.15

Klienti či lidé, kteří mají zájem se více informovat o produktech a službách společnosti 

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, naleznou jejich stručný 

výpis a popis na webových stránkách, kde je vše přehledně vypsáno.

Co se týká životního pojištění, společnosti nabízí investiční životní pojištění (Investiční 

životní pojištění Top Life, Životní pojištění Investor Plus, Životní pojištění Investice, 

Investiční pojištění Junior Plus a Investiční pojištění Junior Top), klasické pojištění 

(Kapitálové životní pojištění StabilProfit, Kapitálové životní pojištění, Kapitálové 

důchodové pojištění, Dočasné životní pojištění, Úvěrové životní pojištění, Životní 

                                               
14 http://www.ing.cz/cz/o-ing/ing-ceska-republika/historie-ing-cr/
15 http://www.ing.cz/cz/o-ing/ing-ceska-republika/ing-pojistovna/
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pojištění RODINA), zdravotní pojištění (pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici, 

pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti), připojištění (zproštění od placení, pro 

případ plného invalidního důchodu následkem úrazu, po případ smrti následkem úrazu, 

pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu, úrazu a trvalých následků 

dítěte, doplňkové připojištění pro případ úrazu a trvalých následků úrazu, závažných 

onemocnění, pro případ smrti, možnost zvyšování pojistné částky bez zkoumání 

zdravotního stavu u kapitálového životního pojištění, hospitalizace, hospitalizace 

následkem úrazu, pracovní neschopnost následkem úrazu a připojištění pro případ 

úrazu), penzijní připojištění, ING Konto, ING Fondy, ING Oranžovou hypotéku, 

Wholesale Banking, Osobní finanční plánování a Employee Benefits.

V tabulce č. 1 můžeme najít přehled produktů společnosti ING Životní pojišťovna, 

N.V., pobočka pro Českou republiku.

Názvy produktů
Životní 
pojištění Investiční životní pojištění Top Life

Životní pojištění Investor Plus
Životní pojištění Investice
Investiční pojištění Junior plus
Investiční pojištění Junior Top
Kapitálové životní pojištění StabilProfit
Kapitálové životní pojištění
Kapitálové důchodové pojištění
Dočasné životní pojištění
Úvěrové životní pojištění
Životní pojištění RODINA

Připojištění Zproštění od placení
k životnímu Pro případ plného invalidního důchodu následkem úrazu
pojištění Pro případ smrti následkem úrazu

Pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu
Úrazu a trvalých následků úrazu dítěte
Doplňkové připojištění pro případ úrazu a trvalých následků 
úrazu
Závažné onemocnění
Pro případ smrti
Možnost zvyšování pojistné částky bez zkoumání 
zdravotního stavu
(u kapitálového životního pojištění)
Hospitalizace
Hospitalizace následkem úrazu
Pracovní neschopnost následkem úrazu
Připojištění pro případ úrazu
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Ostatní 
produkty Penzijní připojištění

ING Konto
ING Fondy
ING Oranžová hypotéka
Wholesale Banking
Osobní finanční plánování
Employee Benefits

Tabulka č. 1: Přehled produktů společnosti ING Životní pojišťovna N. V., pobočka pro 

Českou republiku
Zdroj: Zpracováno dle http://www.ing.cz/cz/produkty-a-sluzby/
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4 SROVNÁNÍ VYBRANÉHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

S KONKURENČNÍMI POJISTNÝMI PRODUKTY NA ČESKÉM 

POJISTNÉM TRHU

Pro srovnání životního pojištění, jsem si vybrala ze společnosti ING Životní pojišťovna 

N.V., pobočka pro Českou republiku, Investiční životní pojištění Investor Plus. S 

vedením společnosti jsme se dohodli, že vybraný pojistný produkt budeme srovnávat 

s investičními životními pojištěními těchto konkurentů na pojistném trhu:

 PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. (Amcico AIG Life); Invest,

 AEGON Pojišťovna, a. s.; Aegon Global,

 Allianz pojišťovna, a. s.; Global Invest,

 Kooperativa pojišťovna a.s., Vinna Insurance Group; Perspektiva 4BN,

 AXA  životní pojišťovna a. s.; Comfort Plus,

 Pojišťovna České Spořitelny a. s., Vinna Insurance Group; Flexi Invest,

 ČSOB pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB; Variace.

Porovnávat budu na základě těchto vybraných kritérií:

 vstupní věk - minimální a maximální - jedná se o nejnižší a naopak o nejvyšší 

možný věk pojistníka na začátku pojištění,

 pojistná doba - doba, na kterou je pojištění sjednáno,

 minimální pojistná částka - minimální částka, na kterou je pojištění uzavřeno,

 minimální měsíční pojistné - minimální částka, kterou klient měsíčně bude 

platit,

 pojistné plnění v případě smrti - částka, kterou dostane obmyšlená osoba 

v případě smrti pojistníka,

 možná připojištění - nabídka připojištění k pojistnému produktu a zvolení 

stěžejních připojištění ,

 počet nabízených investičních fondů,

 základní poplatky - správní, inkasní poplatky.
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4.1 Životní pojištění Investor Plus

Důvodem, proč jsem si vybrala pro srovnání právě produkt Investor Plus je ten, že patří 

k nejpopulárnějším produktům společnosti ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro 

Českou republiku

K jeho nesporným výhodám patří možnost přizpůsobit si ho vysloveně „na míru“. Je to 

moderní investiční produkt, u kterého klient rozhoduje o tom, jakým způsobem budou 

jím vložené peníze investovány. Investor Plus byl v letech 2004 – 2007 oceněn Zlatou 

korunou pro nejlepší produkt v kategorii životního pojištění a v letech 2005 a 2006 

získal titul Životní pojištění roku udělovaný v rámci soutěže MasterCard Banka.16

Pokud má klient zájem výhodně investovat, pojistit se a zároveň si o takto investované 

peníze každoročně snižovat daňový základ, je pro něj optimálním řešením právě Životní 

pojištění Investor Plus.

Výběr  finančních fondů pokrývá základní investorské přístupy od konzervativního 

(investice do fondu obligací), přes vyvážený (smíšený fond) až po rizikový (akciové 

fondy). Nabídka připojištění pak kryje všechna běžná rizika.

 Klient má možnost si ročně  z daňového základu odečíst až 12 000 Kč. 

 Může se rozhodnout, nakolik bude jeho pojištění pouze investicí a nakolik 

pojištěním.

  Pojistná ochrana pro případ smrti je tvořena aktuální kapitálovou hodnotou 

pojištění a sjednanou pojistnou částkou. 

 Pro větší klid sje možné sjednat některé z řady nabízených připojištění. 

 Rozsah pojistné ochrany lze v průběhu pojištění přizpůsobovat svým potřebám. 

 Klient si sám zvolí, jak budou jeho peníze investovány, a toto rozhodnutí může

průběžně měnit. 

 Kdykoli je možné zvýšit kapitálovou hodnotu pojištění zaplacením 

mimořádného pojistného. 

 V průběhu trvání pojištění lze zvyšovat či snižovat výši pravidelně placeného

pojistného v závislosti na  aktuální finanční situaci.

                                               
16 http://www.ing.cz/cz/o-ing/ing-ceska-republika/ing-pojistovna/
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 V průběhu pojistné doby má klient možnost částečně odčerpat uložené 

prostředky. 

 Po ukončení pojistné doby  je klientovi vyplacena investovaná částka navýšená 

o zhodnocení , a to jednorázově nebo formou pravidelného důchodu. 

 V případě úmrtí během pojistné doby je sjednaná pojistná částka navýšená o 

hodnotu fondů vyplacena neprodleně určené osobě nebo osobám.17

4.2 Stručná charakteristika vybraných komerčních pojišťoven a jejich 

pojistných produktů

Cílem této kapitoly je charakterizovat vybrané komerční pojišťovny a jejich pojistný 

produkt, který budu dále porovnávat s investičním životním pojištěním Investor Plus  

společnosti ING Životní pojišťovna N. V., pobočka pro Českou republiku.

A) PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. (AMCICO AIG Life)

PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. (AMCICO AIG Life), zahájila svou 

činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností American Life Insurance 

Company (ALICO), která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak 

společnosti cenné zázemí. AMCICO AIG Life nabízí širokou škálu kvalitních produktů 

životního, úrazového, investičního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha 

zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových 

kategorií. AMCICO AIG Life je zdravá a stabilní pojišťovna. Pojistné smlouvy 

uzavřené AMCICO AIG Life pojišťovnou jsou jejími přímými závazky v České 

republice. Pojišťovna AMCICO AIG Life je velmi dobře kapitalizována a vícenásobně 

převyšuje požadavky na kapitálovou přiměřenost.18

Produkt Amcico Invest je vhodný pro klienty, kteří čekají od pojištění více než pouze 

pojistnou ochranu. Klienti, kteří mají zájem aktivně ovlivňovat svůj výnos z pojištění. 

                                               
17 http://www.ing.cz/cz/produkty-a-sluzby/zivotni-a-zdravotni-pojisteni/investicni-pojisteni/zivotni-
pojisteni-investor-plus/
18 http://www.amcico.cz/web/cz/o_nas/o_spolecnosti/
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Jedinečné spojení pojistné ochrany a investice. Klient si může sám ovlivňovat svůj 

výnos výběrem investiční strategie, kterou přizpůsobuje aktuálnímu vývoji na 

finančních trzích a zároveň být chráněn proti rizikům, které mohou v životě nastat. 

Pojištění lze kombinovat i s dalšími připojištěními.19

B) AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. patří mezi největší světové společnosti v oblasti životního 

pojištění a penzijního připojištění. Jsme také silným poskytovatelem investičních 

produktů. Kořeny společnosti sahají do roku 1759, kdy byla v Holandsku založena 

nejstarší společnost skupiny. Vznik značky AEGON Pojišťovna, a. s. v roce 1983 

odstartoval novou etapu, která je charakterizována dynamickým rozvojem a moderním 

přístupem k podnikání.20

Moderní produkt investičního životního pojištění, Aegon Global,  s nejširší volbou 

investiční strategie na trhu. Výběr z 24 fondů, 10 nezávislých správců a široké možnosti 

investování spojené s komplexní pojistnou ochranou.21

C) Allianz pojišťovna, a. s.

Allianz pojišťovna, a. s. je stoprocentní dceřinou společností předního světového 

pojišťovacího koncernu Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého 

působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. 

Začínala s nabídkou životního pojištění a dnes svou šíří produktů uspokojí jak privátní, 

tak firemní zákazníky. Nabízí pojištění privátního majetku a pojištění odpovědnosti za 

škodu, majetkové pojištění pro podnikatele a pojištění průmyslových rizik, od roku 

1995 také havarijní pojištění vozidel a cestovní pojištění. V roce 1999 se Allianz

pojišťovna, a. s. stala jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení. 

                                               
19 http://www.amcico.cz/web/cz/produkty/zivotni_pojisteni/amcico_invest/
20 http://www.aegon.cz/
21 http://www.aegon.cz/aegon-global.php#obsah
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Allianz pojišťovna, a. s. je jediným akcionářem Allianz penzijního fondu, který byl 

založen v roce 1994. Je také jediným společníkem Allianz kontakt, s.r.o.22

Globalinvest, investiční životní pojištění Allianz pojišťovny, a. s., umožňuje klientovi 

dosáhnout vyššího zhodnocení peněz než u tradičních pojistných produktů. Klient sám 

rozhoduje o tom, kam budou jeho finanční prostředky investovány. Investice je zároveň 

výhodně spojená s pojistnou ochranou.23

D) Kooperativa pojišťovna, a. s., Vinna Insurance Group

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vinna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na 

tuzemském trhu, založena byla v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území 

bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v České 

republice činil k 31. 12. 2007 22,3 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný 

sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty 

z řad firem od drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy.24

PERSPEKTIVA je vysoce variabilní produkt. Klient si volí aktuální výši pojistné 

ochrany a spořící složky pojištění. Sám může přesouvat pojistné na jednotlivá rizika, 

která jsou pro něj v dané životní situaci aktuální. V tomto případě vychází pojistné vždy 

z aktuálního věku pojištěného, tzn. že klient zaplatí pouze reálné náklady, spojené 

s rizikovou složkou.

Klient může prostřednictvím investičního životního pojištění PERSPEKTIVA 

investovat do několika druhů podílových fondů společnosti Erste Sparinvest, 

společnosti C-QUADRAT nebo společnosti Conseq.

Druhy fondů, které se prostřednictvím PERSPEKTIVA nakupují, jsou fondy fondů. 

Složení portfolia jednotlivých fondů je velmi rozmanité a reaguje na momentální situaci 

                                               
22 http://www.allianz.cz/o-spolecnosti/o-spolecnosti/
23 http://www.allianz.cz/obcane/produkty/pojisteni-osob/investicni-pojisteni/globalinvest/
24 http://www.koop.cz/cs/o-firme/o-spolecnosti/index.shtml

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



31

na světových trzích. Výhodou těchto fondů je rozložení rizika - měnového, odvětvového 

a regionálního - po celém světě.25

E) AXA životní pojišťovna, a. s.

AXA životní pojišťovna, a. s. je předním poskytovatelem životního pojištění a 

penzijního připojištění. Soukromým i korporátním klientům nabízí na míru připravené 

řešení životního pojištění a penzijního připojištění.

Krédem společnosti je v oblasti vztahu k zákazníkovi tvorba hodnot pro klienty. Stejně 

jako životní pojištění, tak penzijní připojištění totiž není jen otázkou zajištění 

budoucnosti, ale investicí do ní.26

Investičním životním pojištěním Comfort plus získá klient možnost investování do 9 

fondů, 3 investičních strategií nebo fondu s garantovaným zhodnocením. Každý z těchto 

fondů je charakteristický svým přístupem ke způsobu investování dle jednotlivých

potřeb klienta.27

F)  Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vinna Insurance Group

Pojišťovna České spořitelny je od září 2008 součástí pojišťovací skupiny Vienna 

Insurance Group. WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 

Wien vlastní 90 % akcií, Kooperativa pojišťovna 5 % a původnímu majoritnímu 

vlastníkovi, České spořitelně zůstal rovněž 5% majetkový podíl. Spolupráce s Českou 

spořitelnou a celou Erste Group je ošetřena uzavřením dlouhodobé distribuční smlouvy. 

Podle této smlouvy zůstává prodej produktů Pojišťovny ČS v distribuční síti České 

spořitelny beze změn, zachováno je také jméno společnosti. 28

                                               
25 http://www.koop.cz/cs/pojisteni/zivotni-pojisteni/investicni_perspektiva_4bn/index.shtml
26 http://www.axa.cz/DesktopDefault.aspx?tabId=363&chosenMenuItem=86
27 http://www.axa.cz/DesktopDefault.aspx?tabid=731&chosenMenuItem=444
28 http://www.pojistovnacs.cz/spolecnost/profil-spolecnosti.aspx
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FLEXI životní pojištění je unikátním produktem, který nabízí komplexní zajištění rizik 

přesně podle potřeb každého klienta. Je také komplexním spojením životního pojištění a

osobních úspor. Spořící složka platby pojistného slouží k navýšení kapitálové hodnoty 

smlouvy a je možné ji umístit do jednoho či více investičních fondů, fondů typu H-Fix 

(fondy s řízenou bezpečností) nebo garantovaných fondů (s garantovaným zhodnocením 

2,4 % pro běžně placené pojistné a s garancí zachování nominální hodnoty pro 

jednorázově a mimořádně placené pojistné). Každá si může tvořit své vlastní investiční 

portfolio složené z nabízených fondů nebo může zvolit jednu ze tří investičních 

strategií.29

G) ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB je univerzální  pojišťovnou nabízející 

celou řadu životních i neživotních pojištění pro fyzické i právnické osoby. Objemem 

předepsaného pojistného se řadí na 4. místo mezi všemi pojišťovnami českého trhu. Její 

členství v silné finanční skupině ČSOB zajišťuje klientům komplexnost a kvalitu 

poskytovaných služeb srovnatelnou se zeměmi EU.30

Moderní investiční pojištění VARIACE patří mezi nadstandardní investiční životní 

pojištění, které spojuje investici do podílových fondů spolu s pojistnou ochranou. 

Investiční životní pojištění VARIACE nabízí nejširší servis na trhu.31

                                               
29 http://www.pojistovnacs.cz/produkty/flexi-zivotni-pojisteni/
30 http://www.csobpoj.cz/
31 http://www.csobpoj.cz/produkty/pojisteni-osob/investicni-zivotni-pojisteni-variace.htm
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4.3 Porovnání pojistného produktu s konkurenčními pojistnými produkty

V této kapitole budu porovnávat pojistný produkt Investor Plus s konkurenčními 

pojistnými produkty vybraných komerčních pojišťoven. Porovnání budu provádět 

jednotlivě u každého zvoleného kritéria.

4.3.1 Vstupní věk

V tabulce č. 2 jsem porovnávala minimální a maximální vstupní věk u jednotlivých 
produktů.

Pojišťovna
(produkt)

Vstupní
věk (roky)

ING
(Investor Plus)

15 – 70

AEGON
(Aegon Global)

15 – 70 

Amcico
(Invest)

15 – 75 

Allianz
(Global Invest)

18 – 75

Kooperativa
(Perspektiva 4BN)

18 – 65

AXA
(Comfort Plus)

0 – 60

Pojišťovna ČS
(Flexi Invest)

18 – 70 

ČSOB pojišťovna
(Variace)

14 – 70 

Tabulka č. 2: Vstupní věk

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů vybraných komerčních 

pojišťoven

Z obecného hlediska lze říci, že čím širší je rozpětí, které umožňuje klientovi vstup do 

pojištění, tím lépe pro klienta. Dle tohoto kritéria jsou na tom nejlépe pojišťovna 

Amcico a AXA.  Otázkou je, co je pro klienta smysluplné. 
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Životní pojištění by mělo být pro věkovou skupinu, od kdy  jsou lidé výdělečně činní. 

Tudíž pro jejich potřebu pojistit (ochránit) příjem, je smysluplný věk od 15 let, kdy už 

mohou pracovat.

4.3.2 Pojistná doba

V tabulce č. 3 můžeme vidět porovnání pojistné doby. Na jakou minimální dobu je 

možné pojištění sjednat a maximálně do kolika let klienta.

Tabulka č. 3: Minimální a maximální pojistná doba
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů vybraných komerčních pojišťoven

Co se týká pojistné doby, můžeme vidět, že nejefektivnější je pojistný produkt 

společnosti ING a AXA. Nejkratší pojistná doba je 5 let a pojištění je možné sjednat do 

99 let.

Pojišťovna
(produkt)

Pojistná
doba

ING
(Investor Plus)

min. 5 let, 
max. do 99 let

AEGON
(Aegon Global)

min. 5 let,
max. do 75 let

Amcico
(Invest)

min. 10 let,
max do 85 let

Allianz
(Global Invest)

min. 5 let,
max do 85 let

Kooperativa
(Perspektiva 4BN)

min. 10 let,
max. do 75 let

AXA
(Komfort Plus)

min. 5 let,
max. do 99 let

Pojišťovna ČS
(Flexi Invest)

min. 5 let,
max. do 75 let

ČSOB pojišťovna
(Variace)

min. 5 let,
max. do 80 let
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4.3.3 Minimální pojistná částka

U tohoto kritéria můžeme porovnat výši minimální pojistné částky jednotlivých 

produktů.

Tabulka č. 4: Min. pojistná částka
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů vybraných 

komerčních pojišťoven

Z hlediska výhodnosti pro klienta je dobré, když pojistka umožňuje využívat i nulovou 

pojistnou ochranu pro případ smrti. Pokud je klient sám, nemá žádné závazky a žádné 

osoby na něm nejsou finančně závislé, potřebuje pouze ochránit svůj příjem, pokud 

dojde k jeho snížení při nepředvídatelné události (pracovní neschopnost, PID) a 

vytváření rezervy pro důchodový věk, tj. jistá „pojistná událost“. Z toho důvodu je 

zbytečné, aby platil za pojistnou ochranu pro případ smrti.

Pojišťovna
(produkt)

Min. pojistná
částka

ING
(Investor Plus)

30 000 Kč, ale lze i 
0 Kč

AEGON
(Aegon Global)

0 Kč

Amcico
(Invest)

0 Kč

Allianz
(Global Invest)

0 Kč

Kooperativa
(Perspektiva 4BN)

Dle vstupního věku:
18 - 62: 50 000 Kč
63 – 65: 40 000 Kč
66 – 75: 10 000 Kč 

AXA
(Komfort Plus)

0 Kč

Pojišťovna ČS
(Flexi Invest)

10 000 Kč

ČSOB pojišťovna
(Variace)

50 000 Kč

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



36

4.3.4  Minimální měsíční pojistné

V tabulce č. 5 uvádím porovnání částek minimálního pojistného (měsíčně), které je 

předepsáno k placení.

Tabulka č. 5: Minimální pojistné
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů vybraných 

komerčních pojišťoven

Zde jednoznačně zvítězil Investor Plus společnosti ING, který umožňuje klientovi platit 

měsíčně pouze 250 Kč. Až na produkt společnosti AXA, který by klienta stál 300 

Kč/měsíc, ostatní pojišťovny předepisují 2x vyšší pojistné než u společnosti ING.

Pojišťovna
(produkt)

Minimální měsíční
pojistné

ING
(Investor Plus)

250 Kč

AEGON
(Aegon Global)

500 Kč

Amcico
(Invest)

500 Kč

Allianz
(Global Invest)

500Kč

Kooperativa
(Perspektiva 4BN)

500 Kč 

AXA
(Komfort Plus)

300 Kč

Pojišťovna ČS
(Flexi Invest)

500 Kč

ČSOB pojišťovna
(Variace)

500 Kč
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4.3.5 Výše pojistného plnění v případě smrti

U tohoto kritéria porovnávám, jaké plnění bude vyplaceno v případě smrti pojistníka.

Tabulka č. 6: Plnění v případě smrti
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů vybraných komerčních pojišťoven

Pokud dojde k úmrtí klienta, je pro osoby, které jsou na něm závislé, tj. pro udržení 

jejich životního standardu, pro překlenutí adaptační doby (dědické řízení, nástup do 

práce po mateřské dovolené) vždy lepší mít víc peněz. Z tohoto důvodu je výhodou, 

pokud se vyplácí jak pojistná částka, tak hodnota fondu.

Z hlediska variability je dobré, pokud se klient může rozhodnout mezi variantou kdy je 

vyplacena v případě smrti jak hodnota fondu a zároveň pojistná částka,  nebo vyšší 

z pojistné částky a hodnoty fondu (klient má právo výběru při sjednání pojistné 

smlouvy).

Pojišťovna
(produkt)

Plnění v případě smrti

ING
(Investor Plus)

Pojistná částka + hodnota fondu

AEGON
(Aegon 
Global)

Vyšší z pojistné částky a hodnoty fondu

Amcico
(Invest)

Pojistná částka + hodnota fondu nebo vyšší z pojistné částky a 
hodnoty fondu (klient má právo výběru při sjednání pojistné 

smlouvy).
Allianz

(Global Invest)
Hodnota fondu

Kooperativa
(Perspektiva 

4BN)

Pojistná částka + hodnota fondu

AXA
(Komfort Plus)

Vyšší z pojistné částky a hodnoty fondu

Pojišťovna ČS
(Flexi Invest)

Vyšší z pojistné částky a hodnoty fondu

ČSOB 
pojišťovna
(Variace)

Pojistná částka + hodnota fondu nebo vyšší dle volby klienta na
počátku pojištění
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4.3.6 Možná připojištění

V tabulce č. 7 uvádím přehled všech nabízených připojištění v rámci daného pojistného 

produktu.

Tabulka č. 7: Možná připojištění Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů 
vybraných komerčních pojišťoven

Pojišťovna
(produkt)

Možná
připojištění

ING
(Investor 

Plus)

Smrt následkem úrazu, smrt následkem úrazu a trvalé následky úrazu, 
úraz a trvalé následky úrazu, plný invalidní důchod následkem úrazu, 

úraz, úraz a trvalé následky úrazu dítěte, hospitalizace následkem 
úrazu, zproštění od placení pojistného, trvalé následky úrazu 

s progresivním plněním.
AEGON
(Aegon 
Global)

Smrt úrazem, trvalé následky úrazu, závažná onemocnění,
zproštění od placení pojistného, invalidita, úmrtí následkem úrazu, 

trvalé následky úrazu včetně vyšší ochrany díky progresivnímu plnění, 
diagnóza závažných onemocnění.

Amcico
(Invest)

Zproštění od placení pojistného, smrt následkem úrazu, trvalé následky 
úrazu, chirurgický zákrok, rekonvalescence, sirotčí plnění, zlomeniny a 

popáleniny, konzultace a případná hospitalizace, denní odškodné  za 
dobu léčení úrazu a nemoci, závažná onemocnění.

Allianz
(Global 
Invest)

Smrt s okamžitou výplatou, smrt s odloženou výplatou, závažná 
onemocnění, invalidní důchod, smrt úrazem, trvalé následky úrazu, 

úraz, hospitalizace, pracovní neschopnost, zproštění od placení 
pojistného.

Kooperativa
(Perspektiva 

4BN)

Smrt úrazem, trvalé následky úrazu, úraz, vážná onemocnění, pracovní 
neschopnost, hospitalizace, plna invalidita.

AXA
(Komfort 

Plus)

Smrt následkem úrazu, trvalé tělesné poškození následkem úrazu s 
lineárním nebo progresivním plněním (až do výše 400 %) , denní dávky 
při pobytu v nemocnici, denní dávky pro případ pracovní neschopnosti s 

plněním od 15. až do 720. dne, denní dávky pro případ pracovní 
neschopnosti s plněním od 29. až do 720. dne, roční dávky pro případ 

pracovní invalidity, osvobození od placení pojistného v případě 
invalidity, denní odškodné za dobu nevyhnutné léčby úrazu, denní 
odškodné vyjmenovaných drobných úrazů, kritická onemocnění

Pojišťovna 
ČS

(Flexi Invest)

Smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné při úraze, úrazové 
pojištění dětí, pracovní neschopnosti, hospitalizace, plná invalidita, 

vážná onemocnění, zproštění od placení pojistného.
ČSOB 

pojišťovna
(Variace)

Smrt, vážná choroba, plná invalidita následkem nemoci nebo úrazu, 
plná invalidita následkem úrazu, smrt následkem úrazu (smrt

následkem úrazu s dvojnásobným plněním při dopravní nehodě, smrt
následkem úrazu s dvojnásobným plněním při dopravní nehodě nebo 
sportu), trvalé následky úrazů s progresivním pleněním, léčení úrazu 

(denní odškodné),  hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu, 
hospitalizace následkem úrazu, úrazové pojištění dětí.
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Tak zde bych označila za nejprospěšnější produkty společností AXA a ČSOB, co se 

týká připojištění. Ale je pravdou, že co mi chybí u jednoho, má to druhý produkt a 

naopak. Za stěžejní připojištění bych označila zproštění od placení, kritická (závažná) 

onemocnění a plná invalidita následkem nemoci a úrazu, pracovní neschopnost a smrt.

Pokud k těmto událostem dojde, je nutné zabezpečit dorovnání příjmu do klientem 

požadované úrovně. Od státu je toto krytí poskytováno, ale zpravidla v nedostatečné 

výši. Žádný z produktů neobsahuje všechny stěžejní připojištění. A to je chyba. Právě 

zde bych začala s návrhy na zlepšení.

Z hlediska funkce ochrany před nepředvídatelnými událostmi lze říct: čím více 

možností a variací připojištění, tím lépe pro klienta. Pojištění spolu s připojištěním by 

měly zajistit finanční ochranu klienta a osob na něm závislých ve všech 

nepředvídatelných situacích, které mohou mít naprosto zásadní vliv na život a jeho 

kvalitu.

Některá připojištění, která si může klient sjednat, jsou z hlediska užitečnosti důležitější 

než jiné. Pro příklad: pro klienta bude důležitější pojistit se (a zajistit tak své nejbližší) 

pro případ smrti, než pro případ úrazu.  A právě proto jsem vybrala ty nejzásadnější a 

stěžejní připojištění, které by měl každý kvalitní produkt mít v nabídce a porovnala 

jsem, který produkt jaké společnosti je má a který ne.
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Tabulka č. 8: Porovnání stěžejních připojištění

Zdroj: Vlastní zpracování

Jak vidíme, nejlépe si nyní stojí  Allianz, AXA a Pojišťovna České spořitelny. Produkty 

těchto společností umožňují sjednání všech výše uvedených připojištění.

4.3.7 Nabídka investičních fondů

V tabulce č. 8 nalezneme výčet jednotlivých fondů, které může klient využívat ve 

spojení s daným produktem.

Zproštění 

od placení

Závažná 

onemocnění

Plný invalidní

důchod

Pracovní

neschopnost

Smrt

ING

AEGON

Amcico

Allianz

Kooperativa

AXA

Pojišťovna ČS

ČSOB
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Tabulka č. 9: Nabídka fondů

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů vybraných komerčních pojišťoven

V oblasti investování do fondů je pro klienta důležité mít možnost investovat do fondů 

v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu (u mimořádných vkladů). Dále 

platí, že umístění běžného pojistného se děje v časovém horizontu 5 až 60 let. Potom je 

důležité, jakou míru rizika na úkor bezpečí je klient ochoten podstoupit. Pokud očekává 

vyšší výnos, musí počítat i s rizikem menší bezpečnosti a naopak. Jelikož se u běžného 

pojistného jedná o investování v pravidelných intervalech a na dlouhou dobu, je riziko 

Pojišťovna
(produkt)

Nabídka 
fondů

ING
(Investor 

Plus)

Fond obligací, smíšený fond, fond českých akcii, fond dividendové 
strategie.

AEGON
(Aegon 
Global)

Fond peněžního trhu, dluhopisový fond, vyvážený fond, fond akcií 
konvergujících evropských trhů, fond zpracovatelského průmyslu, fond 
korporátních dluhopisů, fond fondů, fond severoamerických akcií, fond 

akcií evropských finančních institucí.
Amcico
(Invest)

Konzervativní strategie (dluhopisy), vyvážená strategie (40-60% 
dluhopisy, zbytek akcie), dynamická strategie (1. svět (globální akcie), 
2. Evropa (20-40% globální akcie, zbytek regionální akcie), 3. Amerika 

(20-40% globální akcie, zbytek regionální akcie), 4. Asie (20-40% 
globální akcie, zbytek regionální akcie)).

Allianz
(Global 
Invest)

Fond dluhopisový, fond Garance, fond smíšený, fond smíšený FIX, 
fond akciový, fond akciový FIX.

Kooperativa
(Perspektiva 

4BN)

Konzervativní fond, dynamický fond, progresivní fond, garantovaný 
fond (2,4% ročně),  C-Quadrat  Arts Balanced,  C-Quadrat  Arts 

Dynamic, Conseq Active Invest Vyvážené portfolio ,Conseq Active 
Invest Dynamické portfolio, Conseq Horizont Invest.

AXA
(Komfort 

Plus)

Peněžní fond, dluhopisový fond, smíšený fond, zahraniční fond, realitní 
fond.

Pojišťovna 
ČS

(Flexi Invest)

H – Fix fondy, fond dynamický, fond akciový, fond stabilní, 
Nemovitostní fond, Trendbond, Sporobond, Top Stock, ESPA Stock 

America, Europe – aktive, Japan, BRICK, Sporotrend.

ČSOB 
pojišťovna
(Variace)

Chráněný fond, Dynamický fond, Růstový fond, Akciový fond, Realitní 
mix.
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ztráty eliminováno právě pravidelným investováním. Pokud je cena nízká, nakupuje se 

více podílových jednotek daného fondu, které při růstu hodnoty fondu zaručují vyšší 

výnos.

Protože se jedná o investování, i když do fondů životního pojištění, je vhodné 

s klientem vypsat investiční dotazník, podle jehož výsledku lze klientovi doporučit 

skladbu portfolia popř. investiční strategie. 

Dále platí, že výnosy roků minulých nemohou být garancí výnosů v letech příštích. 

Investování do fondů životního pojištění je rozhodnutí klienta, kde on rozhoduje, jaké 

fondy se budou nakupovat, bude rozhodovat o jeho změnách v umístění v budoucnosti 

dle vlastního uvážení. Je to v podstatě jediná věc, kterou může ovlivnit, protože nákup 

jednotlivých titulů je v rukou odborníků a specialistů dané společnosti. 

Velká poptávka v současné době je po garantovaných fondech. Je obrovskou výhodou, 

pokud tyto fondy má společnost ve svém portfoliu. Tato otázka je tak široká a je věcí 

speciálních podmínek, takže lze těžko určit, která z mnou srovnávaných společností 

nabízí nejkvalitnější fondy.  Pokud bych měla vybrat nějaké hledisko, potom šíři 

portfolia (kde vítězí AEGON a Amcico). Naproti tomu lze postavit kvalitu, jde o fondy 

ING, které opakovaně získávaly Zlatou korunu, což je ocenění Nezávislé finanční 

akademie, která uděluje toto ocenění nejlepším produktům v jednotlivých kategoriích.

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



43

4.3.8 Základní poplatky

U tohoto kritéria porovnávám, jaké poplatky a v jaké výši uplatňují jednotlivé 

společnosti u daných produktů.

Tabulka č.10: Základní poplatky

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů vybraných komerčních pojišťoven

Obecně platí, že čím méně poplatků, tím lépe pro klienta. Z tabulky nelze proto 

určit, kde klient zaplatí na poplatcích nejméně. Jediné kritérium, které je 

objektivní jsou pevné poplatky. Každá společnost má jiný způsob hrazení 

poplatků, proto nelze objektivně říct, která společnost je z hlediska úhrady 

poplatků pro klienta nejlevnější. Poplatky nejsou z hlediska pojišťoven 

Pojišťovna
(produkt)

Základní
poplatky

ING
(Investor 

Plus)

40 Kč měsíčně (správní poplatek), 7% jednotek na počáteční 
náklady, počáteční jednotky se tvoří 18 měsíců.

AEGON
(Aegon 
Global)

40 Kč měsíčně+ 5% nealokovaného pojistného, 7% jednotek na 
počáteční náklady, počáteční jednotky se tvoří 2 roky.

Amcico
(Invest)

30 Kč měsíčně+ 0,0625% z hodnoty účtu správní poplatek, 
počáteční jednotky se netvoří, jsou nahrazeny alokačním % 

v prvních dvou letech: v 1. roce se strhává 70% pojistného a ve 2. 
roce 40% pojistného.

Allianz
(Global 
Invest)

60 Kč měsíčně + 5% inkasní poplatek, 3,5%  jednotek na 
počáteční náklady, počáteční jednotky se tvoří 2 roky.

Kooperativa
(Perspektiva 

4BN)

25 Kč měsíčně, jednotky na počáteční náklady jsou různé 
v závislosti na pojistné době, počáteční jednotky se netvoří, jsou 

nahrazeny alokačním %.
AXA

(Komfort 
Plus)

40 Kč měsíčně + 10 Kč inkasní poplatek, 6% jednotek na 
počáteční náklady, počáteční jednotky se tvoří 2 roky.

Pojišťovna 
ČS

(Flexi Invest)

20 Kč měsíčně + 5 Kč inkasní poplatek, alokační % v 1. a 2. roce 
je závislé na celkové pojistné době, počáteční jednotky se netvoří, 

jsou nahrazeny alokačním %.
ČSOB 

pojišťovna
(Variace)

30 Kč správní poplatek, počáteční jednotky se netvoří a jsou 
hrazeny alokačním % v závislosti na pojistné době.
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transparentní. Nebudu tedy srovnání provádět. Mohu srovnat fixní poplatky, kde 

klient zaplatí nejméně u Kooperativy a Pojišťovny ČS.

4.4 Porovnání pojistných produktů metodou scoring model

V této kapitole se budu věnovat srovnání vybraných pojistných produktů využitím 

metody scoring model, ale nejprve tuto metodu charakterizuji.

Pokud musíme při rozhodování zohlednit více kritérií, probíhá hodnocení 

jednotlivých variant ve dvou krocích:

1. stanovení vah kritérií rozhodování, vyjadřujících jejich odlišnou 

relevantní důležitost,

2. hodnocení jednotlivých variant a  následné stanovení optimální 

varianty, resp. stanovení preferenčního pořadí variant rozhodnutí.32

Pro stanovení vah jednotlivých kritérií lze využít například metodu párového 

srovnávání, která vychází ze zjišťování preferenčních vztahů dvojic kritérií. 

Existuje ve více modifikacích, přičemž v té nejjednodušší se pro každé kritérium 

zjišťuje počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním kritériím souboru 

jednotlivě.32

„Daný soubor kritérií je zapsán (ve stejném pořadí) do řádků a sloupců tabulky.

Hodnotitel pak vyplňuje políčka v prvním řádku pravé horní části tabulky podle 

posouzení kritéria K1 ke všem ostatním kritériím. Jestliže preferuje kritérium 

uvedené v řádku (K1), zapíše do příslušného políčka jedničku, v opačném případě 

nulu. (Místo jedniček a nul je ovšem také možné zapsat do každého políčka číslo 

preferovaného kritéria a v dalším kroku při výpočtu počtu preferencí pro určité 

kritérium sečítat počet čísel tohoto kritéria v matici).

                                               
32 KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. str. 
184  ISBN 80-214-2930-5.
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Hodnotitel tak postupně po jednotlivých řádcích vyplní políčka horní trojúhelné 

matice ( u každé dvojice kritérií zjišťuje, zda preferuje kritérium uvedené v řádku 

před kritériem uvedeným ve sloupci; jestliže ano, zapíše jedničku, jestliže ne, 

zapíše nulu).

Pro každé kritérium hodnotitel stanoví počet jeho preferencí fj, který je roven

součtu jednotek v řádku uvažovaného kritéria zvětšenému o počet nul ve sloupci 

tohoto kritéria.

Na základě počtu preferencí jednotlivých kritérií se jejich normované váhy 

stanoví podle vztahu:

   ____fj____           

Vi =            n(n-1)

2

kde  fj – počet preferencí i-tého kritéria,

n – počet kritérií,

n(n-1)/2 – počet uskutečněných srovnávání kritérií“33

Hodnocení jednotlivých produktů budu hodnotit podle kritérií, které jsem již 

uvedla v kapitole 4, a to tato:

- pojistné plnění v případě smrti,

- vstupní věk,

- možná připojištění,

- pojistná doba,

- minimální měsíční pojistné,

- minimální pojistná částka,

- nabídka investičních fondů,

- základní poplatky.

                                               
33 KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. str. 
98-99.  ISBN 80-214-2930-5.

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



46

V následující tabulce jsou uvedeny váhy jednotlivých kritérií vypočtené pomocí 

metody párového srovnání (výpočet vah kritérií je uveden v Příloze 1).

Kritérium Váha kritéria v %

Pojistné plnění v případě smrti 25,00

Možná připojištění 21,42

Vstupní věk 14,29

Pojistná doba 14,29

Minimální měsíční pojistné 7,14

Minimální pojistná částka 14,29

Nabídka investičních fondů 3,57

Základní poplatky 0,00

Celkem 100,00

Tabulka č. 11: Váhy srovnávaných kritérií
Zdroj: Vlastní zpracování

Nyní, po vypočtení vah jednotlivých kritérií je možné sestavit vyhodnocení 

vybraných pojistných produktů pomocí metody scoring model.

Na základě důležitosti jednotlivých kritérií  jsou provedeny výpočty hodnot. 

Jednotlivá kritéria i pojistné produkty jsou uspořádány do tabulky. U každého 

kritéria jsou v prvním řádku uvedené charakteristiky produktu, ve druhém řádku 

jsou tyto charakteristiky obodovány (stupnicí 1 – 5, kdy 1 znamená nejlepší 

hodnocení, 5 nejhorší) a ve třetím řádku jejich bodové hodnocení, které získáme 

vynásobením danou váhou kritéria v %. Na konci tabulky je uveden součet bodů a 

vyhodnocení jednotlivých investičních životních pojištění. Pojistné produkty 

s nejmenším počtem bodu jsou vyhodnoceny jako nejlepší.

Scoring model vybraných investičních životních pojištění je uveden v následující 

tabulce.
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Kritérium Váha ING životní AEGON AMCICO Allianz Kooperativa AXA životní Pojišťovna ČSOB
kritéria pojišťovna pojišťovna AIG Life Pojišťovna Pojišťovna pojišťovna České spořitelny Pojišťovna

v % INVESTOR AEGON INVEST GLOBAL PERSPEKTIVA COMFORT FLEXI VARIACE

PLUS GLOBAL INVEST 4BN INVEST

Pojistné PČ + HF vyšší z PČ a HF PČ + HF nebo vyšší HF PČ + HF vyšší z PČ a HF vyšší z PČ a HF PČ + HF nebo vyšší

plnění v 25,00 2 3 1 4 2 3 3 1

případě smrti 0,5 0,75 0,25 1 0,5 0,75 0,75 0,25

Možná ZOP, PID, S ZOP, ZO, PID, S ZOP, ZO, S
ZOP, ZO, PID, PN, 

S ZO, PID, PN, S
ZOP, ZO, PID, PN, 

S
ZOP, ZO, PID, PN, 

S PID, S

připojištění 21,42 3 2 3 1 2 1 1 4

(stěžejní) 0,6426 0,4284 0,6426 0,2142 0,4284 0,2142 0,2142 0,8568

Vstupní věk 15 - 70 15 - 70 15 - 75 18 - 75 18 - 65 0 - 60 18 - 70 14 - 70

pojistníka 14,29 2 2 1 3 4 1 3 2

min. a max. 0,2858 0,2858 0,1429 0,4287 0,5716 0,1429 0,4287 0,2858

Pojistná doba min. 5, max. 99 min. 5,max. 75 min. 10, max. 85 min. 5, max. 85 min. 10, max. 75 min. 5, max. 99 min. 5, max. 75 min. 5, max. 80

minimální a 14,29 1 3 4 2 5 1 3 2
maximální 

(roky) 0,1429 0,4287 0,5716 0,2858 0,7145 0,1429 0,4287 0,2858

Minimální 250 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 300 Kč 500 Kč 500 Kč

měsíční 7,14 1 3 3 3 3 2 3 3

pojistné 0,0714 0,2142 0,2142 0,2142 0,2142 0,1428 0,2142 0,2142

Minimální 0 Kč; 30 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
18 - 62 let: 50 000 

Kč 0 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč

pojistná 14,29 2 1 1 1 3 1 2 3

částka 0,2858 0,1429 0,1429 0,1429 0,4287 0,1429 0,2858 0,4287

Nabízené 4 10 4 6 10 5 13 5

investiční 3,57 3 2 3 3 2 3 1 3

fondy (počet) 0,1071 0,0714 0,1071 0,1071 0,0714 0,1071 0,0357 0,1071

Tabulka č. 12: Porovnání jednotlivých vah kritérií metodou Scoring model – 1. část
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Kritérium Váha ING životní AEGON AMCICO Allianz Kooperativa AXA životní Pojišťovna ČSOB
kritéria pojišťovna pojišťovna AIG Life Pojišťovna Pojišťovna pojišťovna České spořitelny Pojišťovna

v % INVESTOR AEGON INVEST GLOBAL PERSPEKTIVA COMFORT FLEXI VARIACE

PLUS GLOBAL INVEST 4BN INVEST

Základní 40 Kč 40 Kč 30 Kč 60 Kč 25 Kč 50 Kč 25 Kč 30 Kč

poplatky 0,00 3 3 2 5 1 4 1 2

(měsíční) 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 100,00 2,0356 2,3214 2,0713 2,3929 2,9287 1,6428 2,3573 2,4284

POŘADÍ 2 4 3 6 8 1 5 7

Tabulka č. 12: Porovnání jednotlivých vah kritérií metodou Scoring model – 2. část
Zdroj: Vlastní zpracování
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Díky metodě scoring model, na jejíž základě jsem provedla porovnání, mohu nyní 

zhodnotit jednotlivé pojistné produkty. Jak vidíme, výsledná čísla nemají nijak 

zvlášť velké rozpětí. Bodové hodnocení se pohybuje od 1,6 do 3 bodů.

Nejlepšího hodnocení dosáhl produkt Comfort společnosti AXA. Na druhém 

místě se umístil Investor plus pojišťovny ING, což je dobré znamení. Vidíme, že 

je to kvalitní produkt, ale je stále co zlepšovat. Těsně za Investorem Plus (jen o 

několik málo setin) se umístil Invest společnosti AMCICO AIG Life. Když se 

podíváme na jednotlivé body u kritérií, můžeme vidět, že si byly s produktem 

společnosti ING velmi podobné. Nejhůře dopadla Perspektiva 4BN pojišťovny 

Kooperativa. Ta dosáhla bodového hodnocení téměř čísla 3.
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5 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ POJISTNÉHO PRODUKTU 

INVESTOR PLUS SPOEČNOSTI ING ŽIVOTNÍ 

POJIŠŤOVNA N.V., POBOČKA PRO ČESKOU 

REPUBLIKU

Cílem této kapitoly je zhodnotit porovnání jednotlivých hodnotících kritérií 

metodou Scoring model a následně navrhnout zlepšení těch kritérií pojistného 

produktu Investor Plus, které vzhledem ke konkurenčním pojistným produktům 

dopadly při porovnání hůře.

5.1 Diskuze poznatků získaných porovnáním  jednotlivých hodnotících 

kritérií metodou Scoring model

V kapitole 4.4 byla porovnávána jednotlivá hodnotící kritéria metodou scoring 

model. Z jeho výsledků je patrné, že u investičního životního pojištění Investor 

Plus jsou potřebné některé změny v určitých kritériích, aby se pojistný produkt 

stal kvalitnějším a konkurenceschopnějším vůči ostatním pojistným produktům na 

českém pojistném trhu.

První změnu navrhuji u kritéria pojistné plnění v případě smrti. Pro klienta je 

nejvýhodnější, pokud mu bude vyplacena pojistná částka (PČ) + hodnota fondu 

(HF) nebo vyšší, kde si sám klient může zvolit, která částka to bude. Toto 

umožňuje pouze Invest a Variace.

Mezi možná připojištění, které mohou komerční pojišťovny nabídnout, jsem 

vybrala jen ty stěžejní, a to zproštění od placení (ZOP), závažná onemocnění 

(ZO), plný invalidní důchod (PID), pracovní neschopnost (PN) a smrt (S). 

Všechna tato připojištění si může klient sjednat s pojistným produktem Invest, 

Comfort a Flexi. Toto kritérium bych označila za velmi důležité. Podle mého 

názoru by mělo být jedním z faktorů, které by mělo každého klienta zajímat při 

rozhodování, který pojistný produkt zakoupí. Právě díky kvalitnímu připojištění 
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se stává kvalitní i produkt celkově. Každému člověku se v průběhu pojistné doby 

může stát spousta úrazů, nehod a v dnešní době je čím dál častější i diagnóza 

závažného onemocnění. Proto je pro klienta bezpochyby alespoň malou náplastí, 

když mu pojišťovna v případě pojistné události vyplatí příslušnou částku. 

Skvělým připojištěním je například zproštění od placení. Pokud by se klientovi 

stal vážný úraz a nemohl by vykonávat svoji profesi - dostal by se do stavu plného 

invalidního důchodu, tak pojišťovna za něj bude měsíčně platit pojistné až do 

konce klientova stavu (PID), který může trvat až do konce pojistné doby. 

Minimální vstupní věk pojistníka se pohybuje od 0 let do 18 let a maximální věk 

od 60 do 75 let. Spíše než na minimálním a maximálním vstupním věku záleží na 

délce rozpětí. Pojistný produkt Comfort a Invest nabízí rozpětí 60 let, což je 

nejvíce. Co se týká minimálního vstupního věku, myslím, že je celkem zbytečné, 

aby byl od 0 let. Ideální je věk 15 let, kdy se každý člověk může stát výdělečně 

schopným a tudíž si pořídit životní pojištění. Maximální vstupní věk se pohybuje 

téměř u všech srovnávaných pojistných produktů mezi 70 a 75 lety. Je to hlavně 

z toho důvodu, že čím vyšší je vstupní věk pojistníka, tím je vyšší 

pravděpodobnost, že nastane pojistná událost. A právě proto pojišťovny 

neumožňují sjednat si životní pojištění občanům velmi starým, protože

pravděpodobnost, že by nastala pojistná událost, je  velmi vysoká, což pro 

pojišťovny není efektivní.

Nejvýhodnější minimální pojistná doba je sjednávaná zpravidla na 5 let, 

maximální do věku  99 let. Toto je doménou pojistného produktu Investor Plus a 

Comfort. Sjednat si životní pojištění je nejčastěji limitováno dobou minimálně 5-ti 

let, jak je tomu u většiny srovnávaných pojistných produktů. Ale u některých 

pojišťoven je tato doba vyšší, jako u pojišťoven Kooperativa a AMCICO AIG 

Life, kde je minimální pojistná doba 10 let. Maximální pojistná doba  se pohybuje 

v rozmezí od 75 do 99 let pojištěného. Čím je pojistná doba delší, je to pro klienta 

výhodnější. Pokud by mu pojistná doba skončila v 75 letech, pak by si buď musel 

sjednávat znovu pojištění (což je zbytečná administrativa navíc) a nebo by si už 

pojištění nesjednal v domnění, že je už „starý“. A jak to bývá, zákon schválnosti 

pracuje naprosto přesně. Nejen proto, ale i např. z důsledku vyššího věku klienta 
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se mohou stát různé nepředvídatelné události. Proto je výhodnější mít možnost se 

pojistit až do věku 99-ti let.

Minimální měsíční pojistné se pohybuje v rozmezí od 250 Kč do 500 Kč, 

přičemž z valné většiny je to právě 500 Kč. Tady na celé čáře vyhrál Investor 

Plus, který nabízí investiční životní pojištění „jen“ od 250 Kč měsíčně. Hned za 

ním se umístil Comfort, kde klient zaplatí 300 Kč. Ostatní pojistné produkty si 

klient může pořídit za 500 Kč.

Co se týká minimální pojistné částky, tak je samozřejmě pro klienta výhodou, 

když je částka nulová. Klient tak nemá pocit, že hned v začátku musí dávat větší 

sumu peněz do pojištění. Zde uspěli AEGON, AMCICO AIG Life, Allianz a 

AXA. Pojišťovna ING má minimální pojistnou částku 30 000 Kč, ale je možné 

sjednat i nulovou podle speciální smlouvy (pokud je klientovi víc jak 60 let, nebo 

jedná-li se o firemní obchod). Pojišťovna České spořitelny má tuto částku 

nastavenou na hodnotě 10 000 Kč. Pro zbylé dvě (ČSOB  a Kooperativa) je tato 

částka 50 000 Kč.

U nabízených investičních fondů jsem porovnávala jejich počet – z kolika se 

klient může vybírat. Nejbohatší výběr má pojistný produkt Flexi Invest, který má

v portfoliu 13 investičních fondů. Perspektiva nabízí 10 investičních fondů. 

Ostatní pojišťovny nabízejí fondy v počtu 4 až 6. Je na každém klientovi, jestli 

preferuje fondy České republiky nebo zda-li chce investovat do zahraničních 

fondů Podle mého názoru je dobrým fondem Garantovaný fond, kdy je klientovi 

garantováno určité %. Tyto fondy nabízí pouze Allianz a Kooperativa. Takže co 

se týká tohoto kritéria, zvolila bych jako nejlepší právě Perspektivu pojišťovny 

Kooperativa.

Posledním kritériem jsou základní poplatky. Při výpočtu vah jednotlivých kritérií 

zůstalo toto kritérium na nule. Je to z toho důvodu, že všechny ostatní mi přišly 

důležitější než toto. Ale i přesto jsem ho uvedla do analýzy, protože není 

bezpředmětné, kolik klient může platit měsíčně za různé poplatky. Pro někoho je 

to důležité více, pro někoho méně. Ale v konečném důsledku to jistou váhu 

bezpochyby má. I přesto, že bodové ohodnocení je nula (na základě vah), tak bych 
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chtěla toto kritérium okomentovat. Nejmenší poplatky bude klient platit, pokud si 

sjedná Perspektivu nebo Flexi Invest. U těchto pojistných produktů bude klient 

platit 25 Kč. Oproti tomu nejvíce klient zaplatí u pojištění Comfort, kde základní 

poplatky vyjdou na dvojnásobek, tedy 50 Kč.

5.2 Návrh na změnu parametrů pojistného produktu Investor Plus

Na základě předchozího srovnání metodou scoring model a následné diskuze 

výsledků ohodnocení mohu přistoupit k návrhům na zlepšení. Tyto návrhy 

uvádím v následující tabulce.

Kritérium Současný stav Navrhovaná zlepšení
Pojistné
plnění v PČ + HF PČ + HF nebo vyšší

případě smrti
Možná

připojištění ZOP, PID, S ZOP, ZO, PID, PN, S
(stěžejní)

Vstupní věk
pojistníka 15 - 70 15 - 75

min. a max. (roky)
Pojistná doba
minimální a min. 5, max. 99 ok

maximální (roky)
Minimální
měsíční 250 Kč ok
pojistné

Minimální
pojistná 0 Kč; 30 000 Kč 0 kč bez vyjímky
částka

Nabízené
investiční 4 Garantovaný fond

fondy (počet)
Základní
poplatky 40 Kč 25 Kč
(měsíční)

Tabulka č. 13: Návrhy na zlepšení pojistného produktu Investor Plus

Zdroj: Vlastní zpracování

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



54

V první řadě je třeba změnit pojistné plnění v případě smrti. Místo pojistné částky 

a hodnoty fondu bych toto kritérium upravila tak, aby si klient mohl vybrat buď 

pojistnou částku + hodnotu fondu nebo vyšší (toto si klient volí na počátku 

pojištění).

Další změna je nutná v oblasti připojištění. Co se týká stěžejních, tak bych 

Investora Plus obohatila o možnost nechat se připojistit na diagnózu závažného 

onemocnění a pracovní neschopnost. Co se týká dalších připojištění, tak bych 

zavedla plnou invaliditu následkem nemoci (plná invalidita v nabídce je, ale 

pouze následkem úrazu), připojištění denní dávky pobytu v nemocnici a 

připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti.

Minimální pojistnou částku navrhuji mít nulovou pro všechny. Nedělat žádné

výjimky.

V poslední řadě je třeba obohatit nabízené investiční fondy. Jako nejdůležitější je

garantovaný fond. Co se týká ostatních, rozšířila bych portfolio o zahraniční 

fondy, aby měl klient větší výběr (řekněme z 10 fondů).

Maximální vstupní věk pojistníka by mohl být zvýšen na 75 let a základní 

poplatky sníženy (např. na 25 Kč, jak je tomu u Perspektivy a Flexi Investu. Ale 

tyto dvě kritéria nejsou tak významná, jako předchozí.

Pokud by pojišťovna ING některé z mých návrhů provedla, tak by to bezpochyby

vedlo ke zlepšení pojistného produktu Investor Plus. Abych své tvrzení dokázala,

vytvořila jsem druhý scoring model, do kterého jsem zakomponovala navrhovaná 

zlepšení. Výsledky jsou patrné z tabulky č. 14.
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Váha ING životní AEGON AMCICO Allianz Kooperativa AXA životní Pojišťovna ČSOB
Kritérium kritéria pojišťovna pojišťovna AIG Life Pojišťovna Pojišťovna pojišťovna České spořitelny Pojišťovna

v % INVESTOR AEGON INVEST GLOBAL PERSPEKTIVA COMFORT FLEXI VARIACE

PLUS GLOBAL INVEST 4BN INVEST

Pojistné
PČ + HF nebo 

vyšší vyšší z PČ a HF PČ + HF nebo vyšší HF PČ + HF vyšší z PČ a HF vyšší z PČ a HF
PČ + HF nebo 

vyšší

plnění v 25,00 1 3 1 4 2 3 3 1

případě smrti 0,25 0,75 0,25 1 0,5 0,75 0,75 0,25

Možná
ZOP, ZO, PID, PN, 

S ZOP, ZO, PID, S ZOP, ZO, S
ZOP, ZO, PID, PN, 

S ZO, PID, PN, S
ZOP, ZO, PID, PN, 

S
ZOP, ZO, PID, PN, 

S PID, S

připojištění 21,42 1 2 3 1 2 1 1 4

(stěžejní) 0,2142 0,4284 0,6426 0,2142 0,4284 0,2142 0,2142 0,8568

Vstupní věk 15 - 70 15 - 70 15 - 75 18 - 75 18 - 65 0 - 60 18 - 70 14 - 70

pojistníka 14,29 2 2 1 3 4 1 3 2

min. a max. 0,2858 0,2858 0,1429 0,4287 0,5716 0,1429 0,4287 0,2858

Pojistná doba min. 5, max. 99 min. 5,max. 75 min. 10, max. 85 min. 5, max. 85 min. 10, max. 75 min. 5, max. 99 min. 5, max. 75 min. 5, max. 80

minimální a 14,29 1 3 4 2 5 1 3 2
maximální 

(roky) 0,1429 0,4287 0,5716 0,2858 0,7145 0,1429 0,4287 0,2858

Minimální 250 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 300 Kč 500 Kč 500 Kč

měsíční 7,14 1 3 3 3 3 2 3 3

pojistné 0,0714 0,2142 0,2142 0,2142 0,2142 0,1428 0,2142 0,2142

Minimální 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
18 - 62 let: 50 000 

Kč 0 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč

pojistná 14,29 1 1 1 1 3 1 2 3

částka 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,4287 0,1429 0,2858 0,4287

Nabízené 5 10 4 6 10 5 13 5

investiční 3,57 3 2 3 3 2 3 1 3

fondy (počet) 0,1071 0,0714 0,1071 0,1071 0,0714 0,1071 0,0357 0,1071

Tabulka č. 14: Scoring model po zakomponování návrhů na zlepšení pojistného produktu Investor Plus - 1. část   
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Váha ING životní AEGON AMCICO Allianz Kooperativa AXA životní Pojišťovna ČSOB
Kritérium kritéria pojišťovna pojišťovna AIG Life Pojišťovna Pojišťovna pojišťovna České spořitelny Pojišťovna

v % INVESTOR AEGON INVEST GLOBAL PERSPEKTIVA COMFORT FLEXI VARIACE

PLUS GLOBAL INVEST 4BN INVEST

Základní 40 Kč 40 Kč 30 Kč 60 Kč 25 Kč 50 Kč 25 Kč 30 Kč

poplatky 0,00 3 3 2 5 1 4 1 2

(měsíční) 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 100,00 1,2143 2,3214 2,0713 2,3929 2,9287 1,6428 2,3573 2,4284

POŘADÍ 1 4 3 6 8 2 5 7

Tabulka č. 14: Scoring model po zakomponování návrhů na zlepšení pojistného produktu Investor Plus - 2. část     
Zdroj: Vlastní zpracování
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Scoring model po zohlednění návrhů ukázal, že by se Investor Plus umístil na 1. 

místě. Dokonce i bodové hodnocení je oproti ostatním pojistným produktům o 

dost nižší. A to jsem do srovnání zakomponovala pouze ty hlavní změny 

v kritériích a ne všechny (jako poplatky a maximální vstupní věk pojistníka – ty 

jsem nechala stejné).
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6 ZÁVĚR

Každý člověk si přeje, aby svůj život prožil ve zdraví a potkávaly ho jen samé 

šťastné okamžiky. Bohužel, všechny z nás v životě provází nejrůznější smutné ba 

tragické události, ať už jsou to úrazy s trvalými následky, diagnóza závažného 

onemocnění, nebo v nejhorším případě smrt. A právě proto existují pojišťovny, 

které nám umožňují pojistit se právě proti nepředvídatelným událostem, které 

mohou potkat každého z nás.

Ve své práci jsem se zabývala investičním životním pojištěním, které nabízí téměř 

každá komerční pojišťovna působící na pojistném trhu České republiky. 

Z širokého spektra životních pojišťoven, které jsou na pojistném trhu v České 

republice, jsem si vybrala ING Životní pojišťovnu N.V, pobočka pro Českou 

republiku a její pojistný produkt investičního životního pojištění Investor Plus.  

Nejprve jsem zjistila, jaké investiční životní pojištění nabízí společnost ING, 

Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, a vybrala jsem si 

pojistný produkt Investor Plus. Dále jsem s pomocí svého oponenta vybrala 

konkurenční pojišťovny a jejich pojistné produkty, které jsem chtěla porovnávat.

Zaměřila jsem se hlavně na hodnocení určitých kritérií, které by každý klient měl 

zvážit před uzavřením smlouvy.

Metodou Scoring model jsem zjistila, že nejlépe obstál pojistný produkt Comfort  

společnosti AXA životní pojišťovna, a. s.. Na druhém místě se umístil Investor 

Plus společnosti ING a hned za ním pojistný produkt Invest společnosti AMCICO 

AIG Life. 

Díky scoring modelu jsem mohla zjistit, kde má ING nedostatky a tudíž i prostor 

pro zlepšení. Provedla jsem návrhy a zakomponovala jsem je do nového scoring 

modelu. Nové výsledky ukázaly, že se Investor Plus umístil na 1. místě a bodové 

hodnocení bylo výrazně lepší oproti předchozímu i vůči ostatním. Pokud by tedy 

společnost ING uvažovala o změně kritérií dle mých návrhů, pojistný produkt by 

se stal kvalitnějším a mnohem více konkurenceschopnějším.
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Příloha 1: Členové ČAP
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Čestní členové ČAP:

AEGON Pojišťovna, a.s.             Allianz pojišťovna, a.s.

Aviva životní pojišťovna, a.s.          AXA pojišťovna a.s.

AXA životní pojišťovna a.s.   
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group 

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní 
ochrany, a.s.

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Exportní garanční a pojišťovací 
společnost, a.s.

Generali Pojišťovna a.s.  Komerční pojišťovna, a.s.
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Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. HDI Versicherung AG, organizační 
složka

ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

MAXIMA pojišťovna, a.s. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, 
a.s.

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group   

PojišťovnaVZP, a.s.

PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. (AMCICO AIG Life)

Slavia pojišťovna a.s. Triglav pojišťovna, a.s.       UNIQA 
pojišťovna, a.s.
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VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Wüstenrot pojišťovna a.s. Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.

Členové se zvláštním statutem:

AIDA česká sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo

Česká kancelář pojistitelů
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Příloha 2: Předepsané pojistné členů ČAP za rok 2008
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Předepsané pojistné členů ČAP za rok 2008 (v tis. Kč)

Pojišťovna Celkem Neživotní Životní
AEGON Pojišťovna, a.s. 328 058 x 328 058
Allianz pojišťovna, a.s. 9 861 988 7 188 103 2 673 885
Aviva životní pojišťovna, a.s. 883 627 x 883 627
AXA životní pojišťovna, a.s. 1 533 459 60 501 1 472 958
Česká kancelář pojistitelů 941 941 x
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 5 425 080 4 025 448 1 399 632
Česká pojišťovna a.s 40 386 385 26 329 275 14 057 110
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. 295 660 295 660 x
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu 
ČSOB. 9 485 129 4 063 326 5 421 803

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s 265 426 265 426 x
Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. 268 359 268 359 x
Exportní garanční a pojišťovací společnost, 
a.s. (EGAP) 904 555 904 555 x

Generali Pojišťovna a.s. 8 579 613 5 979 282 2 600 331
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. 400 310 387 302 13 008
HDI Hanover Versicherung AG, OS 278 891 278 891 x
ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro 
ČR 7 902 754 x 7 902 754

Komerční pojišťovna, a.s. 2 030 264 321 751 1 708 513
Kooperativa, pojišťovna, a.s. 30 730 010 23 317 946 7 412 064
Maxima pojišťovna, a.s. 192 072 191 104 968
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. 1 512 549 1 277 707 234 842
Pojišťovna České spořitelny, a.s. 6 680 097 86 934 6 593 163
Pojišťovna VZP, a.s. 363 120 363 120 x
PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ 
POJIŠŤOVNA, a.s. - AMCICO AIG Life 2 168 034 290 079 1 877 955

Slavia pojišťovna, a.s. 190 382 190 382 x
Triglav pojišťovna a.s. 692 508 692 508 x
UNIQA pojišťovna, a.s. 4 378 188 3 198 136 1 180 052
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, 
a.s. 372 896 103 880 269 016

Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou 
republiku 209 050 208 238 812

Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. 254 943 x 254 943

CELKEM 136 574 
348 80 288 854 56 285 494

Zdroj: http://www.finance.cz/pojisteni/statistika/predepsane-pojistne/2008
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Příloha 3: Výpočet vah kritérií pomocí metody párového srovnání
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Příloha 3

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 preference váhy v %
K1 Pojistné

plnění 1 1 1 1 1 1 1 7 25,00
v případě smrti

K2 Možná
připojištění 1 1 1 1 1 1 6 21,42
(stěžejní)

K3 Vstupní věk
pojistníka 0 1 1 1 1 4 14,29
min. a max.

K4 Pojistná doba
minimální a 1 0 1 1 4 14,29
maximální 
(roky)

K5 Minimální
měsíční 0 1 1 2 7,14
pojistné

K6 Minimální
pojistná 1 1 4 14,29
částka

K7 Nabízené
investiční 1 1 3,57
fondy (počet)

K8 Základní
poplatky 0 0,00
(měsíční)

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
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Příloha 4: Pojistné podmínky investičního životního pojištění Investor Plus
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